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I./ A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, JOGÁLLÁSA 

 

Megnevezés: Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. 

Rövidített cégnév: Hírös Agóra Nonprofit Kft.. 

 

Átalakulás: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a 374/2009. (X.29.) KH számú 

határozatával döntött az Erdei Ferenc Kulturális és Konferencia Központ 

megszüntetéséről és a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ 

Nonprofit Kft. megalapításáról.  

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 58/2015. 

(III.26.) számú határozatával döntött a Kecskeméti Ifjúsági Otthon, 

valamint a Helpi Ifjúsági Iroda megszüntetéséről 2015. június 30.-ai 

határnappal, melyek feladatait 2015. július 1-jétől a Kecskeméti Kulturális 

Központ Nonprofit Kft. látja el Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ 

Nonprofit Kft. névvel. 

2015. július 1-jétől a Tulajdonos döntése alapján a Társaság kettős 

ügyvezetése megszűnt, a Fesztiváliroda feladatait ez év szeptember 30-tól 

nem a Társaság látja el. 

 

Székhelye: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.  

Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.  

E-mail cím: hirosagora@hirosagora.hu  

Honlap: www.hirosagora.hu  

Telephelyei:  6044 Kecskemét-Hetényegyháza Kossuth utca 83. 

 (Kecskemét, belterület 20457/2 hrsz.) 

6000 Kecskemét, Kossuth tér 4.  

6000 Kecskemét, Batthyány utca 33-37.  

6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 11.  

  

A társaság fióktelepe: 3244 Parádfürdő, Sándorrét (Parádfürdő 090/17. hrsz.) 

A társaság alapítója: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.  

Alapító okirat kelte: 2009. október 29.  

Számlavezető pénzintézet neve: CIB Bank Zrt. 

Bankszámlaszám: 10700103-66099994-51100005 

       

Közhasznúsági fokozat: közhasznú  

 

 

mailto:hirosagora@hirosagora.hu
http://www.hirosagora.hu/
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1./ A Társaság munkatársai 

A Társaság irányítását Bak Lajos ügyvezető igazgató látja el, munkáját az alábbiakban 

felsorolt munkatársak segítik: 

Munkaügyi létszámadatok 

(Fesztiváliroda üzletág nélkül)  

 

  Munkakör 2015.06.30-ig 2015.07.01-től 

 
(álláshely létszám: fő) 

 
szakmai munkakör 13,0  30,5 

nem szakmai (gazdasági, 

ügyviteli, műszaki, technikai) 
16,5  29,6 

 

összesen: 29,5 60,05 

 

Fesztiváliroda üzletág területén: 

- 2015. június 30-ig 1 fő ügyvezető és 3 fő szakmai munkatárs (2015.06.30-ig ügyvezetővel)      

- 2015. július 1-től augusztus 31-ig 4 fő szakmai munkatárs (Dr. Csabai Lili ügyvezető 

június 30-i visszahívását követően Bak Lajos ügyvezetésével 

- 2015. szeptember hónapban 3 fő 

 

2./ A Társaság főbb tevékenységei, feladata 

 Alapító Okirat TEAOR 08 szám:  

90.04  Művészeti létesítmények működtetése 

  

A Társaság célja: A települési önkormányzat az 1997. évi CXL tv. 76. § - 78. § -ban foglalt 

feladatok ellátása érdekében a nonprofit gazdasági társaságot azért hozta létre, hogy az e célra 

használatában lévő ingatlanokat üzemeltetve létesítményei a város lakossága és intézményei 

komplex kulturális és közművelődési igényét szolgálják és kiszolgálják, valamint működési teret 

biztosítson a városi művelődési központ keretei között működő jogi és nem jogi személyiségű 

csoportoknak, közösségi kezdeményezéseknek, a város lakosságának, szervezze-rendezze a város 

kiemelt fesztiváljait, rendezvényeit, ünnepségeit. Ennek érdekében a közhasznú tevékenységeihez 

szorosan kapcsolódó, azokat kiegészítő szolgáltatásokat is nyújt a nonprofit gazdasági társaság. Az 

Alapító a jogszabály alapján a lakosság művelődése érdekében biztosítja a közművelődési 

tevékenység és szolgáltatások közösségi színteréül szolgáló helyet, valamint támogatja a helyi 

közművelődési tevékenységet 

a)  az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és 

életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtésével, 

b)  a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárásával, 

megismertetésével, a helyi művelődési szokások gondozásával, gazdagításával, 
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c)  az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 

megismertetésével, a megértés, a befogadás elősegítésével, az ünnepek kultúrájának 

gondozásával, 

d)  az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatásával, 

e)  a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítésével, 

f)  a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítésével, 

g)  a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosításával,  

h)  egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosításával, valamint 

i)  területi szintű közművelődési szakmai szolgáltatások nyújtásával. 

 

Tevékenységét a szervezett program, rendezvény, esemény jellegéből fakadóan városi, regionális, 

országos, egyes esetekben nemzetközi hatókörrel és együttműködésben végzi.  

A társaság jogosult az alapító (taggyűlés) jóváhagyásával az alapítón kívül más, ezért felelős 

szervvel is a társadalom közös szükségletének kielégítését szolgáló, a közhasznú tevékenység 

folytatásának feltételeit megállapító szerződést kötni.  

 

3./ A társaság közhasznú feladatai 

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs 

tevékenység,  

2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,  

3. tudományos tevékenység, kutatás,  

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,  

5. kulturális tevékenység,  

6. kulturális örökség megóvása,  

7. műemlékvédelem,  

8. természetvédelem, állatvédelem  

9. környezetvédelem 

10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,  

11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,  

12. emberi és állampolgári jogok védelme,  

13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli  magyarsággal 

kapcsolatos tevékenység, 

14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján 

folytatott sporttevékenység kivételével, 

15. közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-

elhárítás, 

16. fogyasztóvédelem, 

17. rehabilitációs foglalkoztatás, 
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18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglakoztatásának elősegítése   

– ideértve a munkaerő kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások, 

19. euroatlanti integráció elősegítése, 

A társaság közhasznú feladatai a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött 

Közhasznúsági Megállapodás alapján végzi, amely meghatározza működési kereteit, előírja a 

végzendő feladatokat, s szabályozza az azokért kérhető térítéseket is. 

Feladataink a kulturális közhasznú tevékenységi körben: 

 

4./ A közművelődési törvényből adódó feladatok 

 

4.a) Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és 

életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése tevékenységkörben: 

 formális tanulási és képzési tevékenységeket szervez az iskolarendszerű és az iskolán 

kívüli szakmai képzésben és továbbképzésben együttműködő partnerként, vagy önálló 

képző intézményként (azzal, hogy bizonyos képzéseket akkreditációs tanúsítvány 

birtokában végezhet).   

 nonformális képzéseket, tanulási tevékenységeket szervez, iskolarendszeren kívüli, főleg 

ismeretterjesztő és kompetenciafejlesztő komplex képzési formákat valósít meg a 

felnőttek és a gyermek ifjúsági korosztály számára, 

 gazdagítja a felnőtt, a gyermek- és ifjúsági korosztály művelődési szokásait elősegíti az 

iskolarendszeren kívüli öntevékeny csoportok, körök, tanfolyamok, életesélyt javító 

formák működését, ezek megvalósulásához szakmai segítséget, ötleteket ad, 

 informális képzéseket, tanulási tevékenységeket, azaz olyan nem tudatos tanulást jelentő 

közművelődési tevékenységeket szervez, amelyek sokoldalúan fejlesztik a kecskeméti 

polgárok kompetenciáit. 

 a Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola üzemeltetése a formális, a nonformális és az 

informális képzési folyamatokhoz. 

 

4.b) A város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása tevékenységkörben 

programokat szervez az üzleti terve alapján; 

 ápolja a város és vonzáskörzete hagyományait, elősegíti a helyi művelődési szokások, 

hagyományok, formák gazdagítását, az egyetemes, a honi és a helyi kulturális értékek 

létrehozását, közvetítését és védelmét; 

 rendszeresen szervez képző-, ipar és fotóművészeti kiállításokat, különös tekintettel a 

városban fellelhető értékek és alkotók megismertetésére; 

 a városban működő énekkarok, zenekarok, színjátszó körök, drámaműhelyek, 

alkotókörök, tánc műhelyek, művészeti együttesek, csoportok bemutatkozását elősegíti, 

támogatja; 
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 a város oktatási és nevelési intézményei részére külön megállapodás alapján biztosítja 

termeit reprezentatív ünnepségeik, rendezvényeik (szalagavató, jubileumi évforduló, 

alapítványi est, országos gálaműsor, tanulmányi verseny, tanévnyitó, tanévzáró stb.) 

megrendezésére; 

 a civil szervezetekkel, klubokkal, baráti körökkel, egyesületekkel folyamatos kapcsolatot 

tart fenn, elősegíti önszerveződésüket, számukra előzetes megállapodás alapján 

lehetőséget biztosít találkozókra, bemutatkozásra, programjaik megvalósítására; 

 lehetőséget teremt a fiatal művészek, eredményes sportolók, a pályakezdő korosztály 

bemutatkozásához, az eredményeikhez vezető út ismertetéséhez, a tapasztalataik 

továbbadásához; 

 tartalmas és rendszeres kapcsolatot alakít ki és működtet a város oktatási és nevelési 

intézményeivel, hangsúlyosabban vesz részt a tanulók irodalmi, művészeti, 

természettudományos nevelésében különböző ismeretterjesztő kompetenciafejlesztő 

előadásokkal, foglalkozásokkal, vitaestekkel, vetélkedőkkel, versenyekkel, táborokkal. 

 az Otthon mozi (art mozi) üzemeltetésével hozzájárul az értékes filmművészeti alkotások 

széleskörű megismertetéséhez. 

 

4.c)  Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, 

a megértés, a befogadás, az alkotás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása 

feladatkörben: 

 fenntartja a Kecskeméti Szimfonikus Zenekart és a Kecskemét Táncegyüttest; 

 megszervezi, megrendezi és koordinálja a város kiemelt kulturális programjai közül  a 

Tavaszi Fesztivált, a Népzenei Találkozót, a Kodály Fesztivált, a Hírös Hét Fesztivált, a 

Bor és Pálinka Ünnepet, a Kecskemét Fringe Fesztivált, a Gyermek és Ifjúsági Színjátszó 

Fesztivált a Téli Fesztivált valamint közreműködik más városi fesztiválok, rendezvények 

megszervezésében, lebonyolításában;  

 kulturális céllal hasznosítja és tartalommal tölti meg a Kecskemét Megyei Jogú Város által 

részére átadott és kijelölt közterületeket és közösségi tereket; 

 színházi és táncszínházi előadásokat, filmvetítéseket, komoly és könnyűzenei koncerteket, 

gyermek- és ifjúsági hangversenyeket, bérletes előadásokat szervez, illetve befogad; 

 impresszálási feladatok ellátásával is segíti a kulturális értékek közkinccsé válását.  

 

4.d)  Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása 

feladatkörben: 

 szervezi és teljes körű szolgáltatásaival támogatja, fejleszti a működő ismeretszerző, 

alkotó és művelődési közösségek tevékenységét; 
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4.e)  A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítése feladatkörben: 

 a városban működő, kulturális szolgáltatást nyújtó intézményekkel, szervezetekkel 

együttműködik programjaik egyeztetésében, közös pályázatok megírásában, közös 

rendezvények megvalósításában; 

 a civil szervezetek és művelődési közösségek munkájának segítése, bekapcsolásuk a 

közművelődési folyamatokba a kapcsolatok fejlesztésével, az együttműködés erősítésével, 

pályázati együttműködések kialakításával, közös programok megvalósításával, módszertani 

támogatással, szaktanácsadással, fórumok, találkozók, közös akciók igény szerinti 

szervezésével; 

 kulturális és ifjúsági információkat gyűjt, rendszerez és közzétesz: székhelyekre és a 

telephelyekre megállapított nyitvatartási idő alatt biztosítja az információs közvetítő 

tevékenységet, tájékoztatja a lakosságot az országos és a helyi kulturális,  

 ifjúsági programokról, programkínálatát időben és változatos formában megjeleníti, 

közvetíti, közzéteszi (információs tábla, szórólapok, sajtó, Kecskeméti Kínáló, honlapok, 

stb.) az érdeklődők számára. 

 

4.f)  A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása feladatkörben: 

a szabadidő eltöltéséhez kulturált környezeti feltételeket teremt; 

 közösségi tér ingyenes biztosítása a székhelyen és a telephelyeken valamint a hozzájuk 

kapcsolódó szociális helyiségek ingyenes használatának biztosítása, 

 konferenciákat, tudományos és kulturális tanácskozásokat, találkozókat, bemutatókat 

szervez. 

 

4.g)  A területi szintű közművelődési és ifjúsági szakmai szolgáltatás feladatkörben: 

 Területi szintű közművelődési és ifjúsági tevékenységeket támogat szakmai kisugárzó 

szerepére alapozottan. 

 Együttműködik az országos, regionális megyei, járási és a nemzetközi szakmai 

szervezetekkel. 

 A terület- és vidékfejlesztési célokkal összhangban közművelődési és ifjúsági 

tevékenységgel összefüggő fejlesztő programokat készít és hasznosít, szakmai műhelyeket 

működtet, innovatív kezdeményezések támogat, közreműködik a kulturális alapú és 

ifjúságcentrikus gazdaságfejlesztésben. 

 Támogatja a területi szintű ifjúsági, amatőr művészeti, népművészeti, hagyományőrző 

tevékenységek megőrzését és fejlesztését, az élethosszig tartó tanulást, a tanórán kívüli 

nevelést, a felnőttképzést, az ismeretterjesztést, a közösségfejlesztést és a kulturális 

turizmust. 
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 Közművelődési és ifjúsági információs szolgáltatás nyújt, közművelődési és ifjúsági 

adatbázist hoz létre és működtet. 

 

5./ Az önkormányzati törvényből adódó feladatok 

 

A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szolgáltatások fejlesztése, működtetése az alábbi 

tevékenységi körökben: 

 

5.a)  Alacsonyküszöbű, az Európai Ifjúsági Információs Charta iránymutatásai alapján működő 

ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatás keretében a Kecskeméten és vonzáskörzetében 

élő fiatalok számára ingyenesen biztosít: 

 közérdekű, szabadidős, kulturális, az önálló életvitelhez kapcsolódó és egyéb, a helyi 

igényekhez igazodó közhasznú információkat, 

 pályaválasztási, életvezetési, az európai mobilitáshoz kapcsolódó és egyéb tanácsadásokat. 

 

5.b)  Segítséget nyújt az ifjúság, főként annak veszélyeztetett csoportjai számára: 

 az önálló életvitelükhöz kapcsolódó ügyeik intézésében, 

 krízishelyzetek megoldásában. 

 

5.c)  Folyamatosan kapcsolatot tart a helyi és országos hatókörrel működő mentálhigiénés és 

ifjúságot segítő intézményekkel, szervezetekkel, kiajánlja ezek szolgáltatásait, és tevékenyen 

segíti a fiatalok felkarolását, adekvát ellátását. 

 

5.d)  Szakmai, módszertani segítséget nyújt helyi, nemzeti és nemzetközi ifjúsági szolgáltatások 

számára 

 

5.e)  Városrészi közösségi teret működtet a fiatalok és az őket támogató szervezetek formális és 

informális csoportjai, közösségei számára. 

 

5.f)  Az Európai Ifjúsági Részvételi Charta iránymutatásai alapján aktív szerepet vállal az ifjúsági 

érdekegyeztetés helyi megvalósításában. 

 

5.g)  Fejlesztő műhelyt működtet, és új típusú szolgáltatásokat dolgoz ki, adaptál, vezet be 

 a demokratikus részvételt segítő egyéni kompetenciák fejlesztése, 

 az iskolai teljesítést segítő egyéni kompetenciák fejlesztése, 

 a helyi közösségek fejlesztése, 

 az ifjúsági célú szakmai projektek és programok fejlesztése, 

 valamint az ifjúságsegítő szakma módszertani fejlesztése céljából 
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6./ A Társaság vállalkozási feladatai 

A nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet (vállalkozási 

tevékenységet) csak kiegészítő jelleggel, csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 

azokat nem veszélyeztetve végez, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség 

(eredmény) nem osztható fel, az kizárólag a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.  

 

II./ PÉNZÜGYI TERV 

1/A. Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. közhasznú tevékenysége  

 

a.) Árbevétel  

A bevételi keretszámok meghatározásánál elsősorban a közhasznú feladatok elvégzésére 

jóváhagyott működési célú önkormányzati támogatást, valamint az elérhető közhasznú és 

vállalkozási tevékenységből származó bevételeket vettük figyelembe.  

A bevételek tervezése a Közművelődési megállapodásban közhasznú feladatként rögzítettek 

alapján történt.  

Jelentős része a klubok, körök működtetése, a különféle tanfolyamok bevétele, a színháztermi 

nagyrendezvények jegy és bérleteinek bevételéből tevődik össze. Éppen ezért ezek 

nagymértékben függenek az épület műszaki állapotától.  

A vásárlói kedv fenntartása és élénkítése érdekében fokozottan figyelembe kell vennünk a 

közönség (réteg) igényeit, kedvezmények rendszerét vezettük be, (jegy elővásárlás,  

részletfizetés, stb.), tovább növeljük a közönségszervezés hatékonyságát, új reklám-marketing 

módszereket alkalmazunk. 

A bevételnövelés érdekében egyes sajátos rendezvényekhez, különleges külső helyszíneket 

veszünk igénybe (Sportcsarnok, templomok, gyárcsarnokok, stb.), az üzleti kockázat 

csökkentése érdekében külső partnereket is bevonunk. 

Továbbra is közhasznú kiállítási térként is működünk, azonban növelni szeretnénk bevételt 

hozó ismeretterjesztő és egyéb kiállításaink számát. 

Szeretnénk megőrizni szerepünket azokban az országos akciókban, amelyek külső források 

bevonásával valósultak meg (Múzeumok éjszakája, Kultúrházak éjjel-nappal, Big Draw, stb.) 

Új szakmai és szervezeti kihívást jelent az Agóra program megvalósítása. 

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a szakmai pályázati lehetőségeket, s igyekszünk az eddigi 

magas szinten kiaknázni azokat. Ennek érdekében fenntartjuk az országos szakmai 

szervezetekben, szakértői programokban. 

Fokozott figyelmet fordítunk a nem jogi személyiségű közösségeink (Kecskemét 

Táncegyüttes, Kecskeméti Szimfonikus Zenekar) Hetényegyházi Közösségi Ház 

menedzselésére, bevételszerző tevékenységeik növelésére. 
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b.) Bevételek-kiadások alakulása 

2015. évi árbevételi tervünk 18 millió forinttal kevesebbet tartalmaz a 2014. évinél, az 

AGÓRA program megvalósítása miatt. Az alapítói támogatást növeltük meg 15.000.000 Ft-

tal, mely a Társaság megalakulása óta – a szervezeti változásokat ide nem értve – változatlan.  

Ezzel együtt bevételi tervünk az előző évhez képest 3.000.000 Ft-tal csökkent.  

A 2015. évi Üzleti tervünk megvalósításában kockázatot jelent: 

 a felújítási munkák miatt a becsült bevételkieséstől való jelentős negatív eltérés, 

 a beépítésre kerülő épületgépészeti berendezések (szellőzés, légkondicionálás) 

üzemeltetési költségeinek megnövekedése. 

Pénzügyi tervünk nem tartalmazza a céljelleggel igényelt feladatok támogatási összegét, 

melyeket külön megállapodás alapján elszámolási kötelezettség mellett kapunk az 

Önkormányzattól (Tavaszi Fesztivál, Kodály Művészeti Fesztivál, Népzenei Találkozó). 

 

 

1/B. Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. vállalkozási tevékenysége 

 

 a.) Árbevétel 

Vállalkozási feladataink fő forrása a bérbeadások (termek, eszközök) bevétele, 

szakkiállítások, konferenciák, bálok szervezése bonyolítása, külső fél által szervezett 

rendezvények bonyolítása. 

Új forrásként impresszálási feladatokat is vállalunk. 

Szélesítjük szolgáltatásaink rendszerét, teljes körű kiszolgálást biztosítva a 

megrendelőinknek. (terem, technika, catering, szállás, program) 

 

b.) A kiadások tervezésénél figyelembe vettük a közhasznú tevékenységhez szükséges kiadások 

kiegészítését is.  

A költségcsökkentés érdekében egységes terem berendezés, bérlési rendszert valósítunk meg. 
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3./ Mérlegterv 2015. év 
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4./ Eredmény-kimutatás 2015. 
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5./ Cash-flow 2015. 
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